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Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Toten Løkpakkeri AS
Kontrollnummer: 2020.097.I.FMIN
Kontaktpersoner ved inspeksjonen:
Fra virksomheten:
Odd Hveem

Fra Fylkesmannen i Innlandet:
Line Andersen
Andre deltagere fra Fylkesmannen i
Innlandet:
Kathrine Eriksen Vatn

Resultater fra inspeksjonen
Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Toten Løkpakkeri AS den
04.09.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske
feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.
Fylkesmannen i Innlandet avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.
Avvik:





Virksomheten har ikke overholdt leveringsplikten for farlig avfall
Beholder for farlig avfall er ikke merket
Virksomheten kunne ikke fremvise miljørisikovurdering

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.
Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.
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kontrollør
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1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten
Ansvarlig enhet
Navn: TOTEN LØKPAKKERI AS
Organisasjonsnr.: 977225930

Eies av: 977222621

Bransjenr. (NACE-kode): 01.130 - Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster
Kontrollert enhet
Navn:

Toten Løkpakkeri AS, kompostering Balke Gård

Anleggsnr.: 3442.0060.01

Kommune: Østre Toten

Fylke: Innlandet

Anleggsaktivitet: Biologisk behandling av org. avfall
Tillatelse gitt: 13.12.2017

Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold
av forurensningsloven overholdes, herunder vilkår i tillatelsen til å kompostere løkavfall.
Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.
Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.
Inspeksjonstema
 Internkontroll
 Prosess og renseutstyr
 Utslipp til luft





Utslipp til vann
Avfall
Kjemikalier

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir
ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.
Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.
Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre
miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.
Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for
virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som
ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.
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3. Oppfølging etter inspeksjonen
Toten Løkpakkeri AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten.
For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Toten Løkpakkeri AS innen 30. oktober
2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.
Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fminpost@fylkesmannen.no) til
Fylkesmannen i Innlandet v/Line Andersen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 28.
september 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i
samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med
forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av
virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.
På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Toten Løkpakkeri AS bli ilagt et gebyr på
kr 13 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer
gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra
Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens
kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.
Klageadgang
Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell
klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via
Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken
videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende
virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar
klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i
Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:
Avvik 1
Virksomheten har ikke overholdt leveringsplikten for farlig avfall
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av farlig avfall (avfallsforskriften) § 11-8
Kommentarer:
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Virksomheter der det oppstår farlig avfall har krav om å levere dette til godkjent mottak
minst én gang pr. år dersom den samlede mengden farlig avfall overstiger 1 kg (§ 11-8).
Levering av farlig avfall skal deklareres på den bedriften der avfallet oppstår, jf.
avfallsforskriften § 11-12.
Toten Løkpakkeri har eget verksted, og farlig avfall oppstår hovedsakelig i forbindelse med
verksteddrift. Virksomheten sorterer og leverer spillolje, oljefiltre og spraybokser. Under
befaringen ble det observert mengder som klart overstiger 1 kg. Et søk i avfallsdeklarering.no
viser at virksomheten leverte disse fraksjonene i februar 2017, deretter i juni 2020. Det er
mulig at det farlige avfallet er levert hyppigere enn det som framgår av avfallsdeklarering.no,
men at det ikke er deklarert på bedriften. I alle tilfeller må Toten Løkpakkeri sørge for å
etablere praksis som sikrer at krav til levering og deklarering av farlig avfall overholdes.
Praksisen må dokumenteres i en rutine som inngår i virksomhetens internkontrollsystem.
Avvik 2
Beholder for farlig avfall er ikke merket
Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5
Kommentarer:
Farlig avfall skal oppbevares i egnet emballasje som er tydelig merket med avfallstype.
Merking av beholder skal forhindre sammenblanding og sikre korrekt håndtering ved
levering.
Spillolje ble samlet opp på 200-liters fat. Beholder for spillolje var ikke merket på noen måte.
Avvik 3
Virksomheten kunne ikke fremvise miljørisikovurdering
Avvik fra:
- Tillatelse til virksomhet etter forurensingsloven for Toten Løkpakkeri AS fra
Fylkesmannen i Innlandet, datert 13.12.2017, vilkår 9.1
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) § 5 annet ledd punkt 6
Kommentarer:
I samsvar med krav i utslippstillatelsen og internkontrollforskriften skal det gjennomføres
miljørisikoanalyse av virksomheten. Miljørisikoanalysen skal kartlegge farer og problemer
med hensyn til ytre miljøforhold, og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide
tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
Virksomheten kunne ikke fremvise en miljørisikovurdering under inspeksjonen. Det ble
opplyst om at det var utarbeidet egne risikovurderinger for gårdsdriften, men det var
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usikkert om hvorvidt det er gjort egne analyser knyttet til driften av pakkeriet og
kompostering av løkavfall.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Toten Løkpakkeri AS sorterer og pakker løk. Bedriften har i flere år kompostert en betydelig
mengde organisk avfall fra løk- og potetproduksjon. Praksisen med kompostering ble i 2017
regulert gjennom en utslippstillatelse gitt av Fylkesmannen i Oppland, med en grense på 300
tonn løkavfall per år.
Virksomheten har utført nødvendige endringer på komposteringsareaelet slik at dette er i
tråd med vilkår i utslippstillatelsen. I tillegg er det gjort en del justeringer i den praktiske
gjennomføringen, noe som har økt effektiviteten på komposteringen betydelig. Det nye
komposteringsanlegget har vært i drift siden våren 2019, og fremsto ryddig, oversiktlig og
tilnærmet luktfritt under inspeksjonen.

Bilde fra komposteringsanlegget, 4. september 2020. (Foto: Fylkesmannen i Innlandet)

De eldste massene er om lag 1,5 år gamle. Det er stilt vilkår i utslippstillatelsen om at
komposterte masser skal tas i bruk innen tre år. Lagring utover denne tidsrammen vil anses
som ulovlig disponering. Videre er det krav om at virksomheten skal ha en oppdatert plan for
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bruk eller omsetning av ferdig kompostert avfall. Under inspeksjonen ble det opplyst at
virksomheten arbeidet med en plan for bruk av komposten på egen eiendom.
I virksomhetens egenrapport for 2019 ble det opplyst om at det var tatt imot 40 tonn
sentrifugert husdyrgjødsel som ble tilsatt i komposten. Denne fraksjonen er ikke omfattet av
tillatelsen, og virksomheten har ikke tatt imot slik gjødsel fra andre etter at de ble opplyst
om dette.
Toten Løkpakkeri AS har hittil i 2020 opplevd økt omsetning som følge av det pågående
utbruddet av koronaviruset. Vi ber virksomheten ta kontakt dersom de ser at den økte
omsetningen fører til at mengden avfall overstiger grense gitt i utslippstillatelsen med mer
enn 10 %. Dersom mengden avfall øker utover dette, vil det være nødvendig å gjøre en
mindre endring av mengdebegrensningen i tillatelsen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:






Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med
underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften)
Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen
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